Het recreatieve duatlon & triatlon team van Deinze
Het Blue Globe Sports Endurance Team
is op zoek naar nieuwe jeugdleden!
Triatlon en duatlon zijn sporten die enorm in trek zijn. Ons team is
toegankelijk voor iedereen vanaf 10 jaar, ongeacht het geslacht en of je
nu een beginnende of ervaren, gevorderde atleet bent.
Voor het Blue Globe Sports Endurance Team is de jeugdopleiding prioriteit.
Triatlon biedt een enorme troef, deze sport bestaat immers uit drie disciplines
die alle kinderen moeten aanleren. Bij ons vind je alle basisvaardigheden van
zwemmen, lopen, stabiliteit tot fietsen onder één dak.

Voor wie
Voor elke sport enthousiaste tiener vanaf de leeftijd van 10 jaar. Je kan best wel al 50m
zwemmen, waarvan een deeltje in crawl.

Wat heb je nodig
Kids van 10 - 11 jaar: de focus ligt bij de disciplines zwemmen en lopen. Geen extra
materiaal vereist; de club zorgt voor alles. We werken richting loopwedstrijden én een
zwemloop.
Jeugd vanaf 12 jaar: alle disciplines komen aan bod, dus zwemmen, fietsen en lopen. Om
bij ons te kunnen starten heb je weinig materiaal nodig: zwem-, fiets- en loopkleding is
uiteraard wel vereist.

Begeleiding
Onze jeugdatleten worden goed omkaderd door gediplomeerde jeugdtrainers en
begeleiders. Deze gemotiveerde trainers begeleiden de jeugd op een speelse en
aangename manier.
Alle jeugdatleten worden gevormd tot triatleten. Het is de bedoeling onze jeugd voor te
bereiden op hun eerste triatlonwedstrijden en daarvoor werken we uiteraard met een
trainingsschema op maat van ieders niveau.

Heb je nog geen koersfiets en/of geen mountainbike?
Heb je nog geen wetsuit om buiten te zwemmen?

Plezier & Fun staan centraal tijdens
de trainingen, clubactiviteiten én tijdens de wedstrijden.

Dan is dat geen enkel probleem gezien je er eentje kan huren via de club. Lekker makkelijk
en een voordelige manier om met onze sport kennis te maken.
Eens je zeker bent dat je met duatlon / triatlon verder wil doen, dan kan de club je
begeleiden om eigen materiaal aan te schaffen (2e hands of nieuw).

Meer info
Alle informatie over onze werking, trainingsmomenten en aansluiting kan je vinden op
onze website:

Proef-trainingen
Benieuwd naar onze club en wil je eens meetrainen met ons? Dan kan dat gedurende de
ganse maand OKTOBER.
Iedereen die wil, mag op gelijk welke training aansluiten én kan maximaal 3 trainingen
proeven zonder verdere verplichtingen. Na die 3 proeftrainingen moet je uiteraard
beslissen of je een lidmaatschap bij onze club wenst.

Lid worden
Lidmaatschap bij onze club is zeer voordelig: een jaarlidmaatschap kost amper 100€ én in
ruil daarvoor krijg je een kledingbon ter waarde van 100€. Deze bon kan je vrij besteden
aan clubkledij en/of aan de verschillende huismerken in de winkel Blue Globe Sports.
Goeie deal toch?!

of surf naar https://blueglobesportsenduranceteam.com/
Neem contact op via onze website of ga langs bij Blue Globe Sports in Deinze.

“Onze passie is duursport,
onze missie is duursport voor het leven”.

